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EuroSTEAM is een door het Erasmus+ programma 
medegefinancierd project dat tot doel heeft in heel Europa 
toegankelijke STEAM-kampen aan te bieden die leerkrachten 
in hun klaslokalen kunnen gebruiken om de ervaring van de 
studenten met de STEAM-onderwerpen te verbeteren.
Het EuroSTEAM-project brengt 7 Europese partners samen, 
elk met specifieke inzichten en expertise in STEAM-onderwijs, 
om 3 innovatieve outputs voor scholen te produceren.
De coördinator is South West College (UK), de partners zijn 
Explora the Children’s Museum of Rome (IT), Escola de 
Tecnologias Inovação e Criação (PT), het Instituut Heilig Graf 
(BE), Tknika(ES), Thomas More (BE) en Istituto Comprensivo 
mar dei Caraibi (IT).

Het belangrijkste resultaat van het project is de ontwikkeling 
van een trainingstoolkit voor leerkrachten om doeltreffende 
en innovatieve STEAM-onderwijsactiviteiten te leveren 
die de natuurlijke creativiteit voeden en versterken om de 
interesse van studenten in wetenschappelijk onderwijs en 
wetenschappelijke carrières te vergroten. EuroSTEAM biedt 
leerlingen en hun leerkrachten verschillende perspectieven 
en benaderingen om hun interesses en sterke punten in het 
STEAM-onderwijs te vinden en tegelijkertijd op Europees 
niveau een beter inzicht te krijgen in het effect van innovatieve 
onderwijspraktijken als methode om de onderontwikkeling van 
basisvaardigheden op het gebied van wiskunde, wetenschap, 
kunst en alfabetisering aan te pakken.

Het duurzame resultaat van het project is het verhogen 
van de kwaliteit van het STEAM-onderwijs, waardoor de 
beschikbaarheid van innovatief didactisch materiaal in heel 
Europa wordt gewaarborgd, zodat zowel leerkrachten als 
lerenden gemotiveerd worden om hun kennis van wiskunde, 
wetenschap, kunst en alfabetiseringsonderwijs te vergroten.

Deze publicatie is in het bijzonder de Intellectuele Output 
2 van het project, ontwikkeld door Explora the Children’s 
Museum of Rome en de partners. Voor deze output hebben 
de partners STEAM kampen ontwikkeld, voor het leveren 
van doeltreffende, innovatieve en multidisciplinaire wiskunde, 
wetenschap en alfabetiseringsonderwijs. De STEAM kampen 
zijn tijdens de looptijd van het project getest met ongeveer 
700 leerlingen in de leeftijdscategorie van 11-14 jaar in 5 EU-
landen (België, Italië, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk).

Duur van het project: 01/09/2016 – 31/08/2019

INLEIDING TOT EUROSTEAM
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De Intellectuele Output 2 (IO2) bestaat uit 3 verschillende 
buitenschoolse kampen (Programmeer- en Technologiekamp, 
Creativiteits- en Logicakamp, Wedstrijd- en Uitdagingenkamp) 
die een gebruiksvriendelijke en toegankelijke structuur bieden 
voor leerkrachten en opvoeders die deze in hun groepen willen 
toepassen.
Daarom bestaat elk kamp uit 4 onderwijsmodules van 60 tot 
120 minuten, die kunnen worden gecombineerd tot een unieke 
trainingservaring.
Alle modules zijn gericht op het ontwikkelen van kennis die 
specifiek is voor het behandelde onderwerp en op het -indirect 
- opbouwen van logica en programmeervaardigheden. De 
modules worden zo ontworpen dat ze binnen een vooraf 
bepaald tijdsbestek kunnen worden voltooid, maar tegelijkertijd 
bieden ze instrumenten en aanwijzingen om de activiteiten in 
grotere onderwijseenheden uit te breiden.

In het Programmeer- en Technologiekamp worden de 
studenten begeleid door verschillende activiteiten op basis 
van programmeren en informatica. Het kamp duurt 5,5 uur. 
Dit is het enige kamp waar de activiteiten uit 4 modules op 
elkaar volgen. In het Creativiteits- en Logicakamp worden 
de studenten aangemoedigd om hun creativiteit te uiten en 
hun potentieel te verbeteren. Tijdens de creatieve fase zal de 
leerkracht/begeleider als facilitator optreden. Het kamp duurt 
5 uur. De 4 modules waaruit dit kamp bestaat, kunnen in elke 
gewenste volgorde worden uitgevoerd. In het Wedstrijd- en 
Uitdagingenkamp worden de studenten in teams verdeeld 
en zullen ze teamwork ervaren om het doel te bereiken dat 
wordt voorgesteld door de leraar/opvoeder die als facilitator 
werkt. Het kamp duurt 5 uur. Net als bij het Creativiteit- en 
Logicakamp, kunnen de 4 modules waaruit dit kamp bestaat 
in elke gewenste volgorde worden uitgevoerd.

INTELLECTUELE OUTPUT: 3 EXTRA-SCHOOL KAMPEN
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De 3 kampen hebben hetzelfde aantal modules en de 
educatieve doelstellingen en vaardigheden worden verdeeld 
volgens hetzelfde patroon voor elk kamp:

• module 1 is altijd verbonden met computationeel denken, 
algoritmisch denken, probleemoplossing, logische aanpak 
(Laten we beginnen met het programmeren met Scratch, 
Binair tellen, Programmeeruitdaging);
• module 2 is altijd gericht op inhoud, tekstanalyse, ontleding 
(Een interactieve samenvatting, Van tekst naar video, Waar of 
vals);
• module 3 ondersteunt altijd de analyse van wiskundige 
problemen, probleemoplossing, creativiteit, abstractie 
(Scratching Wiskunde, Welke knoop ben jij?, Een Geodetische 
Koepel opbouwen);
• module 4 biedt altijd activiteiten die verband houden met 
de wetenschappelijke methode, probleemoplossing, analyse, 
fysica en elektronica (Interactieve wetenschap, Automatisering, 
Natuurlijke voortbewegingsrace).

De 3 kampen zullen een methodologisch proces volgen 
dat vertrekt van een volledig georiënteerde gids in het 
Programmeer- en Technologiekamp om aan te komen bij het 
Wedstrijd- en Uitdagingenkamp, waar de studenten open 
activiteiten kunnen ontwikkelen. Binnen een leercontext die 
voornamelijk gebaseerd is op exacte vakken, is het belangrijk 
om studenten aan te zetten tot het opbouwen van kennis die 
als een “enablement” (Lev Vygotskij) zou kunnen werken.

De keuze was om de modules te structureren van een volledig 
begeleid proces naar een gedeeltelijk begeleid proces en 
uiteindelijk naar een volledig vrij proces.  Daarom zijn sommige 
modules gebaseerd op disciplinaire kennis om studenten 
te leiden tot het uitvoeren van acties zoals het onthouden, 
studeren en het leren kennen van de taak die ze bij de hand 
hebben. Deze keuze vereist dat de leerkracht een traditionele 
aanpak heeft om studenten te helpen met leren, met ordenen, 
met kennis te vergelijken en met samen te praten.

Andere modules zijn in plaats daarvan gericht op “weten hoe te 
doen”; studenten zetten verworven kennis om in vaardigheden, 
praktijken, manieren om nuttig te doen tot probleemoplossend 
handelen. De rol van de leerkracht is het ondersteunen van de 
groep en het scheppen van de voorwaarden voor een creatief, 
zelfstandig en verantwoord leren.
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Coöperatief leren, gebaseerd op studies van Dewey, is gericht 
op specifieke technieken van samenwerking bij het leren in 
klaslokalen. De kampen zijn zo gestructureerd dat er kleine 
werkgroepen ontstaan waarin studenten werken door middel 
van leeractiviteiten. De keuze wordt bepaald door de noodzaak 
om het oplossen van complexe taken aan te moedigen, zo 
kunnen studenten in een groep:
• een “face-to-face” interactie hebben waarbij iedereen een 
bijdrage levert, luistert, ontwikkelt, bespreekt en een oplossing 
voor het probleem uitwerkt;
• de voorwaarde creëren waarin elke student in de groep zorgt 
voor en verantwoordelijkheid draagt voor het eigen werk en 
dat van anderen in de groep;
• integratie bevorderen wanneer er sprake is van individuele 
“diversiteit” die beschouwd kan worden als een positieve 
potentiële waarde om gewaardeerd te worden. 
Als hulpmiddel om kleine gemengde werkgroepen te creëren, 
kunnen de leerkrachten gebruik maken van speelkaarten die 
willekeurig aan studenten worden toegewezen; dat maakt het 
mogelijk om steeds wisselende werkgroepen te creëren voor 
elke module. Volgens de cognitieve psycholoog Lev Vygotskji 
moeten de “zones van proximale ontwikkeling” van studenten 
overeenkomen om meer leren op gang te brengen en te 
versterken wat ze al geleerd hebben. Dat resultaat kan niet 
worden bereikt als er groepen worden gecreëerd die goede 
en minder goede studenten combineren, en dit zou ook twee 
ongewenste neveneffecten hebben: goede studenten zullen 
ervan overtuigd worden dat ze niets te leren hebben en minder 
goede studenten zullen denken dat ze niet bekwaam genoeg 
zijn, waardoor hun zelfrespect in gevaar komt.

 Inclusiespel
Werkgroepen opzetten: 
neem 4 kaarten met dezelfde 
afbeelding,1 moet op één van 
de werktafels worden gelegd;  
wijs de resterende 3 kaarten 
toe aan de leerlingen die op 
zoek moeten naar hun eigen 
werktafel. Voor elke tafel 
wordt dan een werkgroep 
van 3 studenten aangemaakt.

INCLUSIEACTIVITEITEN
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Het Programmeer- en Technologiekamp is gebaseerd 
op computeractiviteiten met behulp van een platform en een 
alom bekende interface zoals Scratch. De keuze voor een 
activiteit zoals programmeren kwam voort uit de noodzaak om 
jonge leerlingen te betrekken bij een speelse en spannende 
educatieve ervaring die tegelijkertijd hun interesse kon wekken 
in het vergroten van kennis zoals wiskunde, begrijpend lezen 
en wetenschap, en dat op een transversale manier  en door 
het gebruik van één taal.

Scratch is een gratis visuele programmeertaal 
geïnspireerd op Seymour Paperts onderzoekswerk en LOGO, 
de programmeertaal die in de jaren 60 door Papert aan het 
MIT werd ontwikkeld.

Scratch is in 2003 opgericht door Mitchel Resnick, 
directeur van de Lifelong Kindergarten Group van het MIT Media 
Lab; het is een programmeertaal voor educatieve doeleinden 
en niet voor “pure” softwareontwikkeling; het is intuïtief, heeft 
een gebruiksvriendelijke interface en biedt studenten de 
vrijheid om te experimenteren zonder angst voor bestraffende 
fouten. Het programmeren gebeurt door verschillende blokken 
aan elkaar te koppelen volgens sequentie- en vormregels. Op 
deze manier worden syntaxisfouten in de code vermeden.

Wat leren leerkrachten?
Programmeren wordt gebruikt als inleiding tot een 

constructieve aanpak bij het analyseren van problemen 
opgegeven  door de leerkracht. Leerlingen worden gevraagd 
om projecten uit te voeren die gemanipuleerd, gedeconstrueerd 
en opnieuw uitgevonden kunnen worden door de code direct op 
het scherm te controleren; juist deze activiteit van manipulatie 
en herhaling van processen maakt het mogelijk om een op 
maat gemaakt leertraject te bouwen.

Programmeren met Scratch is gericht op het verwerven 
van vaardigheden in complexe probleemanalyse en sequentiële 
operaties door het ontwikkelen van logische vaardigheden en 
het benadrukken van het potentieel van creatieve expressie. 
Het gebruik van een eenvoudige programmeerinterface 
maakt het ook mogelijk om theoretische concepten met een 
visuele benadering onder ogen te zien, waardoor de mate van 
abstractie wordt verminderd en de aan te pakken problemen 
worden gevisualiseerd. In dit scenario kunnen zelfs abstracte 
wiskundige concepten veranderen in iets dat aangeraakt en 
gemanipuleerd kan worden.

PEDAGOGISCHE INLEIDING OP HET PROGRAMMEER-
EN TECHNOLOGIEKAMP
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Wat leren leerlingen?

Leerlingen leren niet alleen hoe te programmeren. Ze worden 
programmeurs/probleemoplossers; bovendien maakt de drag 
and drop visuele interface het mogelijk om problemen op te 
lossen en motiveert het constant aggregeren en fixeren van de 
afzonderlijke onderdelen van een complex programma.

Programmeren kan worden beschouwd als een toepassing 
van wiskunde die studenten helpt algoritmisch te denken.

De programmering benadrukt en versterkt de volgende 
aspecten:

• abstracte wiskundige uitdrukkingen zoals logische 
voorwaarden en het begrip variabele;
•    logica zoals sequentiële en oorzaak-gevolgrelatie;
•    projectanalyse en -planning;
•    coöperatieve geest en nadruk op het belang van teamwork;
•    het vermogen om fouten te identificeren en op te lossen;
• vastberadenheid om niet op te geven in geval van 
moeilijkheden.
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Samenvatting van de activiteit
Een inleiding tot de basisprincipes van programmeren met 
Scratch! en de onderliggende logica van een algoritme. Twee 
eenvoudige software prototypes worden ontworpen met behulp 
van sprites voor controle, geluid en beweging. De module biedt 
basisactiviteiten voor leerlingen die nog nooit Scratch hebben 
gebruikt. Als de groep Scratch al heeft gebruikt en als de groep 
de activiteiten gemakkelijk kan uitvoeren en er voldoende tijd 
is, is het mogelijk om de extra activiteiten toe te voegen.

Deze eerste module is ontworpen als een introductie tot de 
Scratch software. De software-interface en logica worden 
beschreven. De leerlingen wordt gevraagd om spelprototypes 
te maken met zeer eenvoudige interacties. Het basisscript 
wordt samen met de leraar besproken en de leerlingen krijgen 
de tijd om variaties uit te proberen door middel van een proces 
van deconstructie en reconstructie.

Activiteitenpakket
Het We starten met coderen in Scratch pakket bevat de 
volgende items met alle noodzakelijke informatie die nodig is 
om module 1 van het Progammeer- en Technologiekamp te 
leveren:
• Activiteitenbeschrijving

Aanbevelingen
Locatie: computerlokaal of gewoon lokaal voorzien met laptops.
Aantal leerlingen: 20 leerlingen per begeleider
Duurtijd: 90 minuten

MODULE 1
- WE STARTEN MET CODEREN IN SCRATCH -
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Technische aspecten en klasindeling
Het Programmeer- en Technologiekamp moet volledig worden 
uitgevoerd in een computerlokaal met voldoende ruimte 
om alle studenten in groepen van twee te huisvesten; als 
er geen computerlokaal beschikbaar is, zal elk lokaal met 
stopcontacten voor alle gebruikte computers prima zijn. Er 
is ook een projector nodig om de leerkracht/begeleider de 
leerlingen te laten zien hoe ze scripts kunnen maken.

Voordat u begint: neem een  lokaal in gebruik met een 
stopcontact voor elke computer; installeer Scratch op elke 
computer. Scratch is een programmeertaal die direct online 
kan worden gebruikt via de website https://scratch.mit.edu/ 
of, indien er geen internetverbinding beschikbaar is, kan de 
offline versie worden gebruikt door deze richtlijnen te volgen 
op https://scratch.mit.edu/ download.

Elke PC moet toegang hebben tot het Scratch-platform of de 
geïnstalleerde offline editor. Het is aan te raden om, als er 
notebooks worden gebruikt, elk van deze op het lichtnet aan 
te sluiten.

Materialen
De groep moet gebruik maken van een PC met Windows, Mac 
of Linux OS. U moet 1 computer per 2 studenten garanderen. 
Als u niet genoeg computers heeft, kan u 1 computer per 3 
studenten gebruiken.
U hebt ook voorgeïnstalleerde Scratch Software nodig in elke 
computer, 1 projector, IWB of TV-monitor om dia’s weer te 
geven (optioneel).
Als er geen computers beschikbaar zijn, kunnen platforms 
voor codering worden opgezet met goedkope hardware zoals 
Raspberry Pi 3. Hulpmiddelen en richtlijnen om gemakkelijk 
goedkope computers op te zetten, zijn te vinden op http://www.
codingstation.it/  

Opstelling 

> MODULE 1

https://scratch.mit.edu/ 
https://scratch.mit.edu/ download
http://www.codingstation.it/ 
http://www.codingstation.it/ 
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Activiteitenbeschrijving

Aan de slag Een overzicht van 5 minuten gevolgd door oefeningen die ondersteund 
worden door de leerkracht.

Fase 1:
Snel coderen

Een overzichtje van 5 minuten, wat is Scratch en hoe gaan we het gebruik-
en? 
Wat is een algoritme? Een algoritme is een opeenvolging van opdrachten 
die uitgevoerd worden in een vaste volgorde om een bepaald probleem op te 
lossen. 
Wat is coderen of programmeren? Coderen is hoe een computerprogram-
ma wordt geschreven. Je bepaalt en typt opeenvolgende opdrachten voor de 
computer. Dat levert een complex resultaat op. 
Wat is Scratch? Scratch is een educatieve software die het gemakkelijk 
maakt om andere software te schrijven. Scratch maakt gebruik van een 
programmeertaal die gebaseerd is op virtuele blokjes. Elk blokje bevat een 
specifieke opdracht. Deze blokjes plak je aan elkaar. Dat is hetzelfde als een 
code schrijven voor het programma dat je aan het schrijven bent. Als je de 
lijst van blokjes in gang zet, wordt je software uitgevoerd door de computer. 

Fase 2:
Het 
startscherm 
van Scratch

Geef een kort overzicht van de interface van Scratch op basis van de 
handleiding op de site https://scratch.mit.edu/ 

Geschatte tijd: 15 minuten

Fase 3:
De eerste 
test met de 
blokjes

Deze set met instructies zal geladen worden en de verschillende stappen 
worden uitgelegd aan de leerlingen. Je vraagt aan de leerlingen wat er exact 
gebeurt wanneer dit programma wordt uitgevoerd.

Dan mogen de leerlingen zelf de volgende zaken aanpassen:
- Het aantal stappen (min -240/ max + 240)
- Het type slagwerk
- Het aantal tellen (je kans zelfs werken met tienden van een seconde, bv. 
0.5, 0.2)

Tijd: 10 minuten

https://scratch.mit.edu/ 
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> MODULE 1

Fase 4:
Meerdere 
opdrachten

Tijdens deze fase wordt het concept van een tweede verschijning of ‘Sprite’ 
uitgelegd. Een ‘Sprite’ of verschijning kan verschillende opdrachten uitvo-
eren wanneer het geactiveerd wordt door een bepaalde actie. 

De eerste verschijning of ‘Sprite’ werd in gang gezet door simpelweg op de 
groene vlag te klikken. Een andere Sprite kan tegelijkertijd een andere actie 
uitvoeren wanneer er een toets wordt ingedrukt of wanneer het instructies 
krijgt van een andere Sprite. In deze fase activeren we een andere Sprite 
wanneer een bepaalde toets wordt ingedrukt.

Studenten mogen nu spelen met de instructies van de tweede Sprite.

Geschatte tijd: 5 minuten

Fase 5:
Meerdere 
Sprites in 
hetzelfde 
speelveld

Het is mogelijk om verschillende Sprites te gebruiken in hetzelfde speelveld. 
In deze fase zal er een andere Sprite gebruikt worden om een andere actie te 
verrichten. Deze Sprite halen we uit de bibliotheek. 
Met deze Sprite leren de leerlingen een figuur bewegen door de x- en y-as 
aan te passen.
De leerlingen krijgen de opdracht om deze code te maken en de andere 
richtingen aan te vullen zodat ze de Sprite in alle richtingen kunnen sturen.
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Geschatte tijd: 15 minuten

Fase 6: Het 
eerste spel

De leerlingen moeten in deze fase een “Pong” spelletje maken.
Tijdens deze fase leren de leerlingen de volgende zaken:
-2 Sprites programmeren
-De achtergrond van het speelveld veranderen

Stap 1: teken een rode rechthoek op de achtergrond. 
Klik linksonder op het speelveld en klik vervolgens op achtergronden. 
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> MODULE 1
 Activity Breakdown
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Hier zie je een heel arsenaal aan ‘tools’ of werktuigen om je achtergrond aan 
te passen. Wij gaan een rode rechthoek tekenen dus selecteer de rechthoek. 
Zet de rechthoek linksonder op een volle rechthoek i.p.v.een kader. Selecteer 
nu een rode kleur en teken een smalle rechthoek op de onderkant van het 
speelveld.

TIP: heb je een foutje gemaakt? Geen probleem, gebruik de toetsencombi-
natie Crtl + Z. 
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> MODULE 1
 

Stap 2: Sprites invoegen
Tijd om de twee Sprites: “Ball” en “Paddle” toe te voegen. 
De standaard Sprite hebben we nu niet nodig. Die mag je dus al even ver-
wijderen. Klik linksonder op de Sprite ->  rechtermuisknop op de Sprite -> 
klik op verwijderen.

Kies nu twee nieuwe Sprites. Klik hiervoor naast “nieuwe Sprite” om naar de 
bibliotheek te gaan. Hier staan alle bruikbare Sprites op alfbatesiche vol-
gorde. Dubbelklik op de “Ball” en herhaal deze stap voor de “Paddle”.
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Stap 3: de Sprites programmeren
Eerst zullen we de Paddle Sprite programmeren. Hiervoor selecteren we de 
Paddle Sprite linksonder. Nu stellen we onze code zo samen zodat de Paddle 
onze muis volgt, vanaf het moment dat we op start duwen (groene vlagget-
je). 
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> MODULE 1
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De Ball Sprite gaan we programmeren in twee fasen. In de eerste fase moet 
de Ball bij de start van het spel:
A. In het midden van het speelveld verschijnen
B. Starten onder een hoek van 45 graden 
C. Wanneer de Ball Sprite tegen de rand komt moet hij altijd omkeren en 
bewegen in de andere richting. 
TIP: vergeet de Ball Sprite niet eerst te selecteren vooraleer je begint met 
programmeren!

In de tweede fase gaan we programmeren wat er gebeurt wanneer de Ball 
Sprite de Paddle Sprite raakt of de rode rechthoek. 
A. Wanneer de Ball Sprite de Paddle Sprite raakt moet de Ball Sprite 
willekeurig botsen. 
B. Wanneer de Ball Sprite de rode rechthoek raakt moet het spel stoppen. 
In deze fase maken we kennis met waarneem- en functieblokken. 
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> MODULE 1
 

Geschatte tijd: 30 minuten
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MODULE 2
- EEN INTERACTIEVE SAMENVATTING -

Samenvatting van de activiteit
De oefening van deze module zal helpen bij het focussen 
op de kerninhoud van een literaire tekst die creativiteit 
over een specifiek onderwerp aanmoedigt en het 
alfabetiseringsonderwijs combineert met programmeren en 
logica. Met behulp van Scratch wordt een animatieverhaal 
ontwikkeld waarin de inhoud van de geselecteerde tekst wordt 
samengevat.

Deze module vereist dat leerlingen een korte tekst samenvatten, 
die eerder is gelezen, met behulp van een geanimeerd verhaal 
op Scratch. De leerlingen moeten de sleutelfiguren in het 
verhaal identificeren en vertalen naar het “podium”, waarbij de 
nadruk ligt op de kern van de tekst en het weglaten van plot 
vertragende details. De oefening vestigt de aandacht op de 
tekst om met behulp van digitale animatie een samenvatting 
te maken.

Activiteitenpakket
Het Een interactieve samenvatting pakket bevat de volgende 
items met alle nodige informatie om module 2 van het 
Programmeer- en Technologiekamp aan te leveren:
• Activiteitenbeschrijving
• Bijlage 1

Aanbevelingen
Locatie: Computerlokaal of een gewoon lokaal met voldoende 
laptops.
Aantal leerlingen: 20 leerlingen per begeleider
Duurtijd: 90 minuten
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Technische aspecten en klasopstelling
Het programmeer- en Technologiekamp moet volledig worden 
uitgevoerd in een computerlokaal met voldoende ruimte om 
alle leerlingen in groepen van twee te huisvesten; als er geen 
computerlokaal beschikbaar is, zal elk lokaal met voldoende 
stopcontacten voor alle computers die worden gebruikt prima 
zijn. Er is ook een projector nodig om de leerkracht/begeleider 
de leerlingen te laten zien hoe ze scripts kunnen maken.

Voordat u begint: regel een lokaal met een stopcontact voor 
elke computer; installeer Scratch op elke computer.

Materialen
De groep moet gebruik maken van een PC met Windows, Mac 
of Linux OS. U moet 1 computer per 2 leerlingen garanderen. 

U hebt ook voorgeïnstalleerde Scratch Software nodig op 
elke computer, 1 projector, IWB of TV-monitor om dia’s weer 
te geven (optioneel). U hebt ook een kortverhaal nodig om te 
analyseren. De keuze van een niet al te gedetailleerde tekst 
wordt aanbevolen.

Opstelling 

> MODULE 2
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Activiteitenbeschrijving

Inleiding Een overzicht van 5 minuten gevolgd door oefeningen die ondersteund 
worden door de leerkracht. Daarna krijgen de leerlingen 60 minuten om een 
korte animatie te maken.

Fase 1:
Doel van de 
activiteit 

Het doel is om een korte animatiefilm te maken van 30 seconden. Dit 
filmpje maken de leerlingen op basis van een tekst die ze eerder kregen van 
de leerkracht. De hoofdrolspelers moeten verschijnen op het scherm. Elke 
speler zal geprogrammeerd worden om te verschijnen op het speelveld, te 
bewegen en kort te spreken. 

Geschatte tijd: 5 minuten

Fase 2:
Een voor-
beeld van een 
animatie-
filmpje

De leerkracht geeft eerst een korte instructie om de leerlingen op weg te 
helpen. Dit doet de leerkracht met een voorbeeldfilmpje/ verhaaltje. Ons 
hoofdpersonage zal bewegen over het speelveld. Zodra de ster verschijnt 
boven zijn of haar hoofd, zal ons hoofdpersonage verdwijnen. 

Stap 1 is de Star Sprite toevoegen. 

Nu gaan we ons hoofdpersonage (Sprite 1) programmeren om volgende 
zaken te doen. Wanneer we op start klikken moet ons hoofdpersonage ver-
schijnen op het speelveld.
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Daarna moet het personage gaan naar een exacte positie op het speelveld en 
hij/ zij zal daar 1 seconde wachten.

Vervolgens moet ons personage verschuiven naar een andere positie in 1 
seconde.

Hierna moet het personage twee zinnen zeggen die elk 2 seconden duren. 
Ten slotte moet ons personage verdwijnen van het speelveld.
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Nu is het tijd om ons tweede personage te programmeren. Dit personage is 
afhankelijk van het eerste personage. 

Wanneer we op de groene vlag klikken dan mag onze ster nog niet zichtbaar 
zijn. Het tweede personage moet 6 seconden wachten en mag pas daarna 
verschijnen. Waarom 6 seconden? Wel het hoofdpersonage:
-wacht voor 1 seconde
-schuift voor 1 seconde
-praat een eerste keer voor 2 seconden
-praat een tweede keer voor 2 seconden

Ons eerste personage heeft dus 6 seconden nodig om te verdwijnen. 
Nadat onze ster 6 seconden gewacht heeft, zal ze meteen verschijnen boven 
het eerste personage. 

Geschatte tijd: 20 minuten

Fase 3:
Een eigen 
animatiefilm 
maken

De leerlingen moeten nu een eigen animatiefilmpje maken aan de hand van 
de tekst die ze kregen van de leerkracht. Vooraleer de leerlingen beginnen, 
raden we aan om het verhaal eerst gestructureerd neer te schrijven op basis 
van het document in bijlage. 

Geschatte tijd: 60 minuten
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Bijlage 1
Verhaal analyseblad

Hoofdpersonages

Nevenpersonages

Beschrijving eerste scene

Beschrijving tweede scene

Beschrijving derde scene

Beschrijving vierde scene
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MODULE 3
- SCRATCHING WISKUNDE -

Samenvatting van de activiteit
De module richt zich op het verbeteren van het 
probleemoplossend vermogen, waarbij geprobeerd wordt een 
oplossing voor een wiskundig probleem te reproduceren door 
het programmeren van een softwareapplicatie.

Deze module introduceert het concept van variabele aan de 
leerlingen. Ze worden gevraagd om het te gebruiken in twee 
scripts, één om twee variabele getallen bij elkaar op te tellen, 
de tweede om een regelmatige veelhoek te tekenen waarvan 
alleen het aantal zijden bekend is. Het doel van de module 
is het versterken van de logische vaardigheden door gebruik 
te maken van abstracte concepten zoals variabelen en de 
mogelijkheid om een complex probleem te analyseren.
 

Activiteitenpakket
Het Scratching Wiskunde pakket bevat de volgende items met 
alle informatie die nodig is om module 3 van het Programmeer- 
en Technologiekamp te leveren:
• Activiteitenbeschrijving
• Bijlage 1

Aanbevelingen
Locatie: Computerlokaal of een gewoon lokaal met laptops.
Aantal leerlingen: 20 leerlingen per begeleider
Duurtijd: 90 minuten
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Technische aspecten en klasopstelling
Het Coderings- en Technologiekamp moet volledig worden 
uitgevoerd in een computerlokaal met voldoende ruimte 
om alle  leerlingen in groepen van twee te huisvesten. Als 
er geen computerlokaal beschikbaar is, zal elke ruimte met 
stopcontacten voor alle computers die worden gebruikt prima 
zijn. Er is ook een projector nodig om de leerkracht/begeleider 
de leerlingen te laten zien hoe ze scripts kunnen maken.

Voordat u begint: stel een kamer in met een stopcontact voor 
elke computer; installeer Scratch op elke computer.

Materialen
Elke groep moet gebruik maken van een PC met Windows, Mac 
of Linux OS. U garandeert best 1 computer per 2 leerlingen.

U hebt ook voorgeprogrammeerde Scratch software nodig op 
elke computer.

Opstelling 

> MODULE 3
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Activiteitenbeschrijving

Aan de slag Een kort overzicht gevolgd door twee oefeningen van respectievelijk on-
geveer 10 en 40 minuten en bijgestaan door de leraar.

FASE 1: 
Activiteiten 
overzicht

Het doel van deze activiteit is het maken van een programma dat elke veel-
hoek die op basis van het door de gebruiker ingevoerde aantal zijden, kan 
tekenen.
Het concept van een variabele wordt ingevoerd en het probleem van het op-
bouwen van een veelhoek met een willekeurig aantal zijden wordt empirisch 
opgelost. 
Het is aan te raden soortgelijke oefeningen die worden beschreven in het 
bijgevoegde referentieblad uit te voeren voordat men deze workshop 
bijwoont. Zie Bijlage1 – gebouw veelhoeken 

Variabele: variabelen kunnen worden omschreven als containers in het ge-
heugen van de computer, die worden gebruikt voor het opslaan en ophalen 
van gegevens. 
Een variabele is dus vergelijkbaar met een doos vol met gegevens die wijzigt 
op basis van de gebeurtenissen die plaatsvinden in het programma dat we 
gebouwd hebben. 
De naam van de variabele is dan het label dat gebruikt wordt voor het classi-
ficeren van de variabele doos. 
Wanneer we een variabele maken, zal Scratch automatisch een doos bijmak-
en in het geheugen en geeft het de naam die wij aan de variabele toewijzen. 
Na een variabele met een bepaalde naam te hebben gemaakt kan de pro-
grammeur de variabele naam lezen of de gegevens wijzigen in de doos.  

Gemiddelde tijd: 5 minuten.

FASE 2: 
eerste 
oefening met 
variabelen

De leerkracht vraagt de leerlingen een eenvoudig programma te schrijven 
waarmee twee getallen die door de gebruiker worden toegevoegd, worden 
opgeteld. 
Als een eerste stap, zullen de volgende variabelen worden aangemaakt: 
- numA 
- numB 

Vervolgens zeten wij de variabelen in cursormodus zodat wij een getal kun-
nen instellen door te schuiven met  de cursor.
Druk met de rechter muistoets rechts op de variabele die wordt weergegeven 
in het werkgebied en selecteer Cursor.
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Daarna werken we verder aan het programma door gebruik te maken van 
de operator + waarbij dan de twee variabelen worden gebruikt in plaats van 
twee numerieke waarden.

Geschatte tijd: 10 minuten
FASE 3: het 
creëren van 
een software 
voor het bou-
wen van een 
veelhoek

De leerkracht zal de leerlingen vragen om een programma te schrijven 
waarbij twee geheel nieuwe functies zullen worden gebruikt, nl. de pen en 
de vraag/antwoord-tool.  
Als eerste stap zal de initiële gebeurtenis worden gekozen. Dit wil zeggen,  
bij het klikken op de groene vlag zal het pengereedschap worden geïnitiali-
seerd. Om dat te doen, zullen we het scherm leegmaken. Daarna kiezen we 
de kleur waarmee we de veelhoek willen tekenen. Vervolgens de penbreedte 
en daarna zetten we de pen op het scherm.
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Nu zullen we het aantal zijden van de veelhoek moeten invoeren. 
Het vraag/antwoord-gereedschap zal worden ingevoerd. 
Selecteer het Vraag-blok in het tabblad sensoren en typ “hoeveel zijden zal 
onze veelhoek moeten hebben?” in het tekstveld.    
Nu hebben we een variabele nodig die wordt gebruikt voor het opslaan van 
het aantal zijden, aangegeven door de gebruiker.
Op dit punt zullen we moeten bepalen hoe lang de zijden en de grootte van 
de hoeken van de veelhoek zijn die we nodig hebben. De rotatiehoek, in 
graden, wordt verkregen door 360° te delen door het aantal zijden.
Het programma ziet er dan als volgt uit:

Geschatte tijd: 40 minuten
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Constructieregels voor een regelmatige veelhoek
• Tekenen het segment AB: dit is de eerste zijde van de 
veelhoek.  
• Stel de passer in met als lengte de afstand tussen A en B, 
vervolgens teken de cirkelbogen met A als middelpunt en 
daarna met B als middelpunt. 
• Teken de loodlijn op AB door O.  
• Zet de passer in A en B met willekeurige beenlengte en 
bepaal punt d.  
• Verdeel AB in zes gelijke delen. 
• Zet vanaf O, de afstand 1-2 op de loodrechte d uit en nummer 
deze punten 7, 8, 9, enz.  
• Dit zijn de middelpunten van de cirkels die de verschillende 
polygonen omcirkelen (zeshoek in O, zevenhoek in 7, achthoek 
in 8, enz.).
• Zet de afstand AB op deze cirkels uit om de veelhoeken te 
bekomen.

Bijlage 1

> MODULE 3
 Scratching Wiskunde
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Samenvatting van de activieit
Deze module introduceert een kit van sensoren, actuatoren 
die gekoppeld worden aan een Arduino bord met behulp van 
Scratch for Arduino. De basisprogrammering is Scratch stijl, 
dat is een blokinterface, maar er is een mogelijkheid om te 
interageren met echte objecten en sensoren die INPUTS kunnen 
detecteren vanuit de omgeving. Het ondersteuningsmateriaal 
geeft gedetailleerde informatie over hoe de prototyping kit te 
monteren en hoe de printplaat te koppelen met software. De 
componenten worden geselecteerd volgens vereenvoudigde 
regels en worden gekozen uit de gemakkelijk verkrijgbare en 
eenvoudig te monteren componenten.

Deze module gidst de leerlingen door het programmeren van 
een elektrisch circuit dat door de leerkracht vooraf gemonteerd 
is; het concept van de microcontroller en de eigenschappen 
van de op het circuit geïnstalleerde componenten worden 
uitgelegd. In de eerste fase wordt de leerlingen gevraagd om 
te experimenteren met het besturen van leds via het S4A 
platform. De leerlingen zullen eerst een script maken met de 
hulp van de leraar en vervolgens zullen ze gevraagd worden 
om het script te bewerken door verschillende timing of cycli 
toe te voegen. In de tweede fase maken ze een digitaal 
muziekinstrument.

Activiteitenpakket
Het Interactieve wetenschap pakket bevat de volgende items 
met alle noodzakelijke informatie die nodig is om module 4 van 
het Programmeer- en Technologiekamp te leveren:
• Activiteitenbeschrijving
• Bijlage 1
• Bijlage 2
• Bijlage 3

Aanbevelingen
Locatie: Computerlokaal of een lokaal met laptops.
Aantal leerlingen: 20 leerlingen per begeleider
Duurtijd: 90 minuten

MODULE 4 
 - INTERACTIEVE WETENSCHAP -



> 35

Opstelling

Technische aspecten en klasopstelling
Het Programmeer- en Technologiekamp moet volledig worden 
uitgevoerd in een computerlokaal met voldoende ruimte om 
alle leerlingen in groepen van twee te huisvesten. Als er geen 
computerlokaal beschikbaar is, zal elke ruimte met voldoende 
stopcontacten voor alle computers die worden gebruikt prima 
zijn. Er is ook een projector nodig om de leerkracht/begeleider 
de leerlingen te laten zien hoe ze scripts kunnen maken.

Voordat u begint: regel een lokaal met een stopcontact voor 
elke computer; installeer Scratch op elke computer; installeer 
circuits op broodplanken en sluit deze aan op de Arduino UNO-
kaart (zie Bijlage 1 - Assembly Circuit Diagram); laad de S4A-
firmware op de Arduino borden voor (zie Bijlage 2 - Preparing 
boards).

Materialen
Elke groep moet gebruik maken van een PC met Windows, Mac 
of Linux OS. U garandeert best 1 computer per 2 leerlingen. 

U heeft ook voorgeïnstalleerde Scratch Software nodig voor 
Arduino (S4A).

Verder hebt u ook nog nood aan: 1 projector, digibord of tv-
monitor voor de weergave van dia’s (optioneel); 1 setje van 
onderstaande componenten voor elke pc; Arduino UNO-
board; 10K Ohm Photoresistor; 5mm rode, groene, gele leds; 
breadboard; verbindingskabels; verzameling weerstanden: 
220 Ohm, 10K Ohm; USB-kabel.
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Activiteitenbeschrijving 

Aan de slag Een kort overzicht gevolgd door twee oefeningen van respectievelijk on-
geveer 15 tot 45 minuten  en bijgestaan door de leraar.

FASE 1: 
Activiteiten 
overzicht

Het doel van de activiteit is het produceren van een programmeerbaar 
circuit dat licht  kan detecteren en kan reageren met geluiden en lampjes 
overeenstemmend met de hoeveelheid gedetecteerd licht. 
Het doel is dat studenten interactieve hardware programmeren met behulp 
van een gebruiksvriendelijke interface.  

We gebruiken software voor het programmeren van de Arduino met behulp 
van een interface die vergelijkbaar is met scratch en het programmeren zal 
nog steeds  uitgevoerd worden met behulp van grafische items. 
 
Microcontroller (bijv. Arduino UNO): een elektronisch toestel samengesteld 
uit een chip voor het verwerken van gegevens en een reeks van in- en 
uitgangen om INPUT en OUTPUT signalen te verwerken. De Arduino 
kan worden geprogrammeerd en afhankelijk van de geïnstalleerde software 
omgaan met INPUT en OUTPUT signalen en interactie met de buitenw-
ereld.  
Ondersteuning van de materialen: BIJLAGE3 - componenten 

Geschatte tijd: 10 minuten

FASE 2: 
eerste oefen-
ing, 
programmer-
ing leds

De leerkracht vraagt de leerlingen om hun eerste programma te schrijven 
om hun gele led in- en uit- te schakelen in intervallen van één seconde.

De leerkracht laat de leerlingen de resterende leds programmeren door de 
rode led 2 seconden op te lichten, dan de gele led 2 seconden op te lichten, 
en ten slotte de groene led 2 seconden op te lichten, zodat een prototype 
voor een verkeerslicht ontstaat. Het programma ziet er dan als volgt uit:
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Geschatte tijd: 15 minuten
FASE 3: het 
creëren van 
een program-
ma voor het 
bouwen van 
een 
schemer-
systeem

De leerkracht laat de leerlingen een programma schrijven voor het 
verwerken van de invoer van een lichtsensor (fotoweerstand) en de output 
naar een lichtbron (led).  
Als het licht afneemt, zal de led oplichten om een schemersysteem te simul-
eren. 
Om de onderdelen die zullen worden gebruikt aan te leren kan de leerkracht 
de dia’s uit Bijlage 3-onderdelen gebruiken.  
Het programma zal de waarde op pin A1 als invoer lezen. Er is daar een 
fotoweerstand  aangesloten (onze lichtsensor). 
De fotoweerstandwaarde wordt weergegeven in het vak “analoge 1”.

De waarde verandert als de lichtintensiteit varieert, dus we moeten weten 
welke drempel moet overschreden worden opdat de led zal oplichten. 
Om dit te doen, moeten we alleen de waardeverandering detecteren van 
normale lichtomstandigheden naar een donkere omgeving; 
We zullen hiertoe de fotoweerstand afdekken en lezen de waarde af van de 
A1-pin. We zullen deze waarde gebruiken in ons programma als de drempel 
waarboven de led zal oplichten. 
Bijvoorbeeld: In normale lichtomstandigheden, leest de A1-pin waarden 
tussen 180 en 240, terwijl, wanneer we fotoweerstand afdekken, de A1-pin 
waarden geeft tussen 310 en 400. Zo kunnen we in ons programma 
schrijven dat als de A1-pin waarden geeft hoger dan 300 dat het dan donker 
is en we de LED zullen laten oplichten, en dat anders de led zal uitblijven.
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Geschatte tijd: 20 minuten
FASE 4: het 
maken van 
een program-
ma om een 
systeem te 
bouwen dat 
geluiden kan 
maken 
afhanke- 
lijk van de 
lichtinten-
siteit

De leerkracht zal nu het gebruik van een variabele introduceren die de 
waarde op pin A1 opslaat en een variabele die een waarde opslaat berekend 
door het programma. 
De logica achter de software is vergelijkbaar met het schemersysteem; in 
dit geval wordt lichtintensiteit gekoppeld aan een muzikale noot.  Als eerste 
stap maken we een variabele die wordt gebruikt voor het opslaan van de 
waarde van de lichtsensor:

Vervolgens maken we een variabele “Muzieknoot” overeenstemmend met 
de waarde van de lichtsensor. 
Aangezien muzieknoten in scratch in een MIDI-bibliotheek worden be-
waard en worden aangegeven met getallen van 48 tot 72, zullen wij het 
bereik van getallen gedetecteerd op pin A1 moeten beperken. Daarom zal 
de muzieknootvariabele gelijk zijn aan de waarde van de lichtsensor gedeeld 
door 4. 
Voorbeeld : normale verlichting = 200 
muzieknoot = 200/4 = 50 
De muzikale noot zal moeten overeenkomen met het nummer 50 in de MI-
DI-bibliotheek, zijnde de Re (D3).
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Op dit punt moeten we het programma de noot laten weergeven met behulp 
van eender welk instrument uit de bibliotheek van de instrumenten. Kies 
een instrument

Vervolgens zullen we de noot laten horen.

Geschatte tijd: 40 minuten
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3
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Kampactiviteiten in het dagelijkse leven: 
de muziekdoos 

Eén van de doelstellingen van de onderwijsactiviteit, met 
name op technologisch gebied, is om de leerlingen de 
realiteit te brengen, zodat zij het leren in een reële context 
kunnen interpreteren en gebruiken. Dit is een voorbeeld 
van een activiteit die de leerkrachten/educatieve 
medewerkers kunnen bedenken en ontwikkelen volgens 
de 4 modules hierboven beschreven.

In het echte leven gebruiken mensen elke dag technologie: 
mobiele telefoons, computers op school en audiovisuele 
materialen en apparaten (videogames, spelletjes, enz.). 
Digitale bronnen en elektronische apparaten zijn volledig 
geïntegreerd in de dagelijkse manier van leven.

Het is essentieel om te begrijpen hoe deze apparaten 
werken om te voorkomen dat men achterop raakt: hier 
vindt u een voorstel voor een uitdaging om hieraan te 
werken.

Door gebruik te maken van computers, netwerk en 
basisbronnen is het een uitdaging om een muziekdoos te 
creëren met behulp van een audiovisuele verteller.
De volgende stappen moeten worden genomen om een 
muziekdoos te maken:

• de basiskennis van het Scratch-programma voor het 
programmeren. Dit is niet alleen essentieel voor het 
ontwerpen van audiovisueel materiaal, maar ook voor 
het bouwen van de muziekdoos;
• maak een audiovisueel verhaal over een muziekdoos 
dat de studenten kunnen gebruiken om via het Scratch-
programma te verspreiden;
• bouw een deksel voor het muziekdoosje op basis van 
polygonen, die in Scratch kunnen worden gemeten en 
getekend, met behoud van de schaal op een sjabloon*;
• een elektronisch apparaat in te stellen om muziekboxen 
te bedienen via het Scratch-programma. Om dit te doen, 
kunnen de leerkrachten/opleiders de stapsgewijze 
fasen volgen zoals beschreven in module 4 Interactieve 
Wetenschappen.

*Om de doos te bouwen, is een sjabloon ontworpen 
(hiernaast).
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Deze bron maakt deel uit van de Intellectuele Output (IO2), 
ontworpen door de EuroSTEAM-partners en bewerkt in maart 

2018.
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